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 یدهچک
 المللی ینب يها سازماناز الزاماتی است که از یک طرف نهادها و  گروه سنی کودکان، يها خواستهتوجه به نیازها و 

. اند نشان داده اي یژهوکشور به آن توجه  يا توسعهو از طرف دیگر متون حقوقی، قانونی و  اند داشتهبر آن تأکید 

شدن  برآوردهمیزان  توان یممفاهیمی است که با ارزیابی و تحلیل آن  ترین یديکلشهر دوستدار کودک از 

. چگونگی وضعیت شاخص شهر دوستدار کودک و بررسی ارتباط آن با یدو انتظارات کودکان را سنج يها خواسته

اساسی پژوهش کمی و کاربردي حاضر است که  ۀمسئل ها آن یازموردنضروري  هاي يکاربردسترسی کودکان به 

 دنده یمتشکیل  سال 01تا  8دکان آماري پژوهش را کوجامعۀ موردي در شهر جهرم انجام شده است.  صورت به

 ها داده يآور جمع. ابزار اصلی شدندآماري درنظر گرفته نمونۀ  عنوان بهنفر  311 ها آننفر( که از میان  00816)

شهر ۀ گان هشت يها شاخصتأیید شد. نتایج نشان داد  با رعایت اصولپرسشنامه است که روایی و پایایی آن 

. است نامناسب 0/1با میانگین  ها آن( هستند و وضعیت کلی 3دوستدار کودک داراي میانگین کمتر از حد مبنا )عدد 

با  شان يضرور هاي يکاربرشهر دوستدار کودک و دسترسی کودکان به همبستگی میان  ،نتایج مطابق همچنین

نشان داد متغیر مستقل پژوهش توانسته است  نتایج رگرسیون خطیآماري مثبت است.  لحاظ به 016/1 مقدار

موردنیاز  هاي يکاربرکیفی -ارتقاي سطح کمی رو ینااز . کنددرصد از واریانس شهر دوستدار کودک را تبیین  3/06

 .رسد یمنظر  بهشهر جهرم ضروري  مختلف هاي همحلکودکان در سطح 
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 قدمهم

)صابری و  گیردصورت حمایت  ها از آن تا را دارند خود خاص شهروندی حقوق ،انشهروند ینتر کوچک عنوان به کودکان

تصرف  و دخالت را در محیط خود دارند حق در جوامع مستقل و رسمی گروهی عنوان به ها آن(. 64: 6911همکاران، 

 انهآزاد یا گونه به یدبا کودکانشرایط برای . باشند داشته اداره امور دررا  یا سازنده و فعال نقش الزم است و داشته باشند

باشند  یمسهنحو مطلوبی  به ،نندک یم زیست آن در که یا جامعه و خود سرنوشت در اظهارنظر با ها آن که باشد

 خاطراتیرخدادها و و است  انسان زندگی دورۀ یرگذارترینتأث کودکیدورۀ (. 601-601: 6910مقدم و همکاران،  صفوی)

همچنین  گذارد. می زیادی یرتأث بزرگسالیدوران  رفتارنحوۀ  و شخصیت بر گیرد یمشکل  کودک ذهناین دوره در  در که

 و مراقبت به بیشتری یازنسنی و اجتماعی، کودکان  یها گروه سایر به نسبت یشترب پذیری یبآس و یریپذ انعطاف علت به

از  متعددی مخاطرات با فضاهای شهری ساکن کودکان از تعداد زیادی اوصاف(. با این 61: 6911دارند )پژوهان،  حمایت

بیشتر برای  که نندک یم زندگی هایی یطمح در ها آنبسیاری از که  یا گونه به ؛هستند اجتماعی مواجه های یناهنجار جمله

کودکان توجه  های یتاولو، تمایالت و ها خواستهنیازها، به شده است و در بیشتر موارد  یده سازمانبزرگسال  یها گروه

 با دوستدار کودک یشهرها مفهوم شده مطرحبنا به دالیل . (National Institute of Urban Affairs, 2016: 1) شود ینم

 از یکی عنوان به یرسم صورت به جهان اسرسر در کودکان یبرا مناسب و زیست قابل فضاهای شهری احداث هدف

 ،یطشرابه  دادن اولویت معنای به شهر دوستدار کودک از توان یم که( Chan et al., 2016: 2)شد مطرح  اسکان یها اصل

دوستدار  شهر یطورکل به(. UNICEF, 2009: 1)کرد  یاد سازی یمتصم در کودکان یها خواسته و ها یژگیوتمایالت، 

 یک عنوان به( و Sawsan, 2017: 3است ) مناسبکودکان  یژهو بهسنی  یها گروه همۀ یبرااست که  یشهر ،کودک

 UNICEF & Child) است فضاهای شهری سطح در حقوق کودکان شدن عملیاتی حامی کهشده مطرح  یجهان جنبش

Watch, 2011: 7 .)مقابل در محافظتو  مراقبت ،ییشکوفارشد و برای  یازموردن منابع به دستیابی متضمن جنبش ینا 

 و هستند موردتوجهارزشمند و  کودکان ،هاشهراین  در ؛ بنابرایناست کودکان ۀهم یبرا ها سوءاستفاده و استثمار انواع

(. Nour, 2013: 5) ترغیب خواهند شد اثرگذار است، آنان زندگی بر که هایی گیری یمتصم فرایند در مشارکت برای

 صورت بهکه ی هستند عوامل ترین یدیکلفضاهای شهری از  و خدمات در امکانات تخصیص دهد یمنشان  ها یبررس

امکانات و خدمات  درمجموع(. Easthope & Tice: 2011: 423) نداثرگذار کودکانزندگی  مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت

داشته  ها آنمناسبی به فیزیکی دسترسی هایشان باشند که کودکان برای رفع نیازطراحی شده  یا گونه بهشهری باید 

 (.Bjorkild, 2003: 47باشند )

از جمعیت آن را  زیادیشهر جهرم از فضاهای شهری واقع در جنوب ایران و استان فارس است که کودکان بخش 

نفری این شهر،  606،190، از جمعیت 6912نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  براساس. دهند یمتشکیل 

درصد جمعیت  62نفر )حدود  16،490و ( درصد جمعیت شهر جهرم 16حدود )سال پانزده نفر دارای سن کمتر از  94،102

بر رعایت حقوق کودکان و  المللی ینبملی و  یها سازمانتوجه به تأکید با سال هستند. ده شهر جهرم( دارای سن کمتر از 

شهر دوستدار کودک  یها شاخصشهر جهرم، بررسی وضعیت ۀ آیندهمچنین اثرگذاری مستقیم این شهروندان کوچک بر 

ساختن وضع موجود این  روشندر این شهر، ضمن  یازموردن های یکاربرو همچنین بررسی وضعیت دسترسی کودکان به 
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آتی شهر جهرم در راستای ارتقای سطح احترام به حقوق کودکان کمک شایانی  های یزیر برنامه، به بهبود روند ها شاخص

 :هستند مدنظر زیراهداف  شده عنوانواهد کرد. با توجه به مطالب خ

)آموزشی، فرهنگی، ورزشی،  یازشانموردنمختلف  های یکاربروضعیت رضایت کودکان از دسترسی به آگاهی از الف( 

 ؛( در شهر جهرمغیره تفریحی و

 ؛شهر دوستدار کودک در شهر جهرم یها شاخصوضعیت بررسی ب( 

 .شهر دوستدار کودک در شهر جهرم یها شاخصو  یازموردن های یکاربرمیان دسترسی به معنادار  ۀبررسی رابطپ( 

 

 پژوهشپیشینۀ مبانی نظري و 

 مگر ،نباشد کامل سال هجده او سن که است شخصیکودک ، بشر حقوق کنوانسیون 6101جهانی  اعالمیۀ براساس

 براساس(. 60-69: 6911و همکاران،  زاده عبداهللد )نباش کرده تعییناز آن  کمتر راکودک  قانونی سن گذاران قانون اینکه

 حساب به کودک اند یدهنرس تمام سال هجده سن به که اشخاصی یتمام ،نوجوانان و کودکان از حمایت قانون 6 مادۀ

و پسران  اندختر کودکی دوران ،کشورمان مدنی قانون (. در1: 6911کشور،  های یاریدهو  ها یشهردار)سازمان  آیند یم

 به توجه با) را کودک تهران شهر یزیر برنامه و مطالعات مرکز .رسد یمبه پایان  گیسال 62و  1در سنین  یبترت به

 و مطالعات درنظر گرفته است )مرکز سالگی 1 تا 9 سنیبازۀ در ( حقوقی و یشناخت روانمختلف فقهی،  یها جنبه

 تعریف برایتعاریف مختلفی که از کودک ارائه شده است،  به توجه بادر این میان (. 66: 6911تهران،  شهر یزیر برنامه

 (.14: 6911غیاثوند و سهیلی،  حسینی )کربالیی منطقی باشد تواند یم سال 61 از کمتر مالککودک 

 فقرشرایط و  پرخطر فضاهای در کودک ها یلیونمدر سراسر جهان  در حال حاضر( 1440) یونیسف گزارش براساس

امن، حق مسلم  های یطمحزندگی در  که یدرحال ؛هستند محروم و رفاهی بنیادی اجتماعی خدمات و از کنند یمزندگی 

نامالیمات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در برابر  ها آنکودکان است و این شهروندان کوچک به افرادی نیاز دارند تا 

 عمومی مجمع در یا معاهدهبرای رعایت حقوق کودکان،  6101 سال (. در661: 6902)دهقان منشادی، کنند حفظ 

 و ها دولت ویژۀ حمایت بر کنوانسیون این. شد معروف کودکان حقوق کنوانسیون به که به تصویب رسید ملل سازمان

 و مطالعات است )مرکز جامعه حیات در کودکان پویای مشارکت ورشد، بقا کنندۀ  ینتضم و دارد تأکید از کودکان جوامع

در خصوص رعایت  یا گسترده های یتفعال ،یجهانمعاهدۀ این  یبتصو بعد از (.69-61: 6911تهران،  شهر یزیر برنامه

 و ینزماجالس (، 6111) کودکان یانحام شهرداران به توان یم ها یتفعال ینا ینتر مهم از کهحقوق کودکان آغاز شد 

: 6911و همکاران،  زاده عبداهلل) کرد اشاره (6111بشر ) اسکان و کودکانحقوق  (، اجالس شهر،6111) 16 دستور کار

 کردن لحاظ نیازها و کردن برطرف یبرا متعددی ینظرو  یکاربرد یها اقدامو  مطالعات اساس این (. بر69-60

 مفهوم یریگ شکل ها آن ینتر واضح که گرفت انجام یشهر طراحیو  یزیر برنامهشهرسازی،  در کودکان های یژگیو

 است. 6کودک دوستدار شهر

 ندکن یم ادارهمدیریت و  کودکان عالقۀ براساس را آن و حاکمان گذاران یاستس که است یشهر کودک دوستدار شهر
                                                                                                                                                            
1. Child Friendly City 
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آموزش،  سالمت،بهداشت،  مانند کودکان بنیادی و کلیدی حقوق آن، در که شود یماطالق  ییشهرها به همچنین و

 یوحقوق حقدارای  که هستند شهروندانی کودکان اساس، ینا بر. شود یترعانحو مناسبی  به فرهنگ و ونقل حملامنیت، 

 کودک دوستدار شهر های یژگیو ینتر مهم(. از Riggio, 2002: 46)ی ابراز نظرشان، حق مشخصی دارند و برااند  ویژه

 یرگذاریتأثکودکان،  یها خواستهابراز عقاید و ، ها آن با یباز و دوستان کودکان با مالقات بستردن بو فراهمبه  توان یم

نظیر  اساسی خدمات یافتدردسترسی و  خشونت، برابرظت از کودکان در افح ،در شهر ها سازی یمتصمفرایند  بر کودک

اشاره غیره و  هرگونه آلودگی از یعار و سالم محیط و فضای در زیستناجتماعی،  و بهداشتیآموزشی، تفریحی،  خدمات

 تفسیر و ، تحلیلبررسیشناسایی،  (. همچنین باUNICEF, 2012; Corci, 2002; Stoneham & Aitken, 2011: 3کرد )

 در این زمینه .برد پی انکودک دوستدار هایشهر یده شکل لزوم به توان یم وضوح به ،مختلف های یدگاهدو  نظریات متن

 مکتب فرهنگی، و انتقادیرفتاری،  جغرافیای یها مکتببه  توان یمو بررسی هستند  یلتحل قابل که مکاتبی از جمله

این گر نشان ها آنبررسی  که اشاره کرد مشارکتی و گرا رفاه شهرسازی جدید های یمپارادا و اجتماعی آنارشیسم و پلورالیسم

 نیاز، برابری، مشارکت، توسعه، مانند بازماندگان ییها مقوله بر انکودک حقوقرعایت  برای ها آنمطلب است که در 

 (.6911؛ صابری و همکاران، 6901؛ یونیسف، 6901 ،ییشکواست ) هشدتأکید  غیره و برابر فرصت دسترسی،

 مبحث پیشتاز شهرها، در رشد پروژۀ با، 6114دهۀ در  6ینچل ینکو ،شهری یزیر برنامه اندیشمنداندر میان 

، دیدگاه و برداشت براساس را هایش یهنظر او بود. یشهر یفضاها یطراحو  یزیر برنامه ایندفر در کودکان دادن دخالت

یادگیری کودکان میزان  ،ینچل از نظر(. Moffat, 2002: 46) کرده است مطرح یشهر یفضاها از کودکان یرفتار یالگو

این بر  یکوبزجدر فضاهای آموزشی و مدارس است.  ها آندر محیط بیرون از مدرسه و سطح جامعه، بیشتر از یادگیری 

و  یمنیا ،ها یکاربرو جذابیت  مانند تنوع ییها مؤلفهو  ها شاخص در کودکان عالیق ینتر مهم ،هاشهر در است که عقیده

 ارتباط با در ینوالد ینگران رفع یاصل یدکل و این مهم شود یم خالصه شهر یسرزندگ و یشادابطراوت،  ،ها یابانخ امنیت

 شهروندان همۀ یبرا یاساس حقکلیدی و  اصل دو ،لوفوراز نظر (. 02-00: 6910)تیموری و همکاران،  است کودکان

 یشهر یفضا یدتول سبب که یماتیتصم بهشهروندان  یابیدست امکان. فضا تملک و یشهر مشارکت حق: ضروری است

 یبرمبنا یدجد یفضا یدتول و استفاده و یدسترس تصرف، حقو  شود یمشهروندان محقق  حق مشارکت ۀیلوس به شوند یم

 (.Lefebvre, 1996: 174) دیاب یمتحقق  تملک شهروندان، از طریق حق یازهاین

معرفی  یشهر یناول عنوان به ،یااسترالکشور در  یگوبندشهر  1441 سال در بار یننخستبرای  دهد یمنشان  ها یبررس

رعایت کرده بود  یونیسف نظر از را کودک دوستدار شهر یها مشخصه و جوانب ۀهمکه  شد شناختهو به رسمیت 

چندان زیادی ندارد.  سابقۀ کودکدوستدار  شهر مفهوم به توجه یرانا در(. 621-626: 6911، مؤیدفرو  زاده یشهر)

 با یونیسف سازمان ،رویداد . در اینشود یممربوط  6901 سال زلزلۀ ازبه شهر بم و بعد  مفهوم ینا به توجه یناول احتماالً

ارائه، تبیین و کودکان  گروهی و جمعیمشارکت کلی  هدف با را کودک شهر دوستدار پروژۀ ،چندین نهاد مشارکت

 کودکانسال بود و در آن سیزده تا شش معیار سنی مشارکت و همکاری کودکان،  ،پروژه ینا در. کرد یزیر برنامه

دیگر  یشهرهادر  دهد یمنشان  ها یبررس. کردند یم بیان مختلف های یوهش به را یشانها خواستهو  نظرات، ها یدگاهد

                                                                                                                                                            
1. Kevin Lynch 



 639   ...شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با  يها شاخص تیوضع یابیارزابهري و همکاران: 

 ینتر مهماز میان  (.910: 6911است )مقدم و فنی،  شده انجامزمینه این  در ییها پروژه و چالوس، یجاناله مانند تهران،

 (.6کرد )جدول  اشارهبه موارد زیر  توان یم اند شدهکه در سطح جهانی مطرح  دوستدار کودک شهر و متغیرهای ها شاخص

 

 شهر دوستدار کودک يها شاخص .0جدول 

 منبع ها شاخص

 کانادا
 ،یدسترس فرهنگ، و هنر ،یباز حرکت و ،ونقل حمل آموزش، باز، و سبز یفضا ، مسکن،یاجتماع عدالت ینهادها
 سالمت. و خدمات ساالنهم با خانواده، مالقات از یتحما ینهادهاارتباطات،  ،یمحل دولت

UNICEF, a,b, 

c, 2017 

 هلند
 ها آن در توانند یم کودکان که یعموم های یطمحدارند،  شرکت مدرسه در که یکودکان نوجوان، درصد مادران درصد

 دولت یتحما تحت یها خانواده در که یکودکاندرصد  نوجوانان، یکاریب مراقبت، تحت کودکان درصد کنند، یباز
 .جرم کودکان، یروم مرگ نرخ ،یادگیری مشکالت با کودکان درصد از کودکان، استفادهءسو یها گزارش ،کنند یم یزندگ

UNICEF, a,b, 

c, 2017 

 دریکسل
 یبرا امکانات سبز، تنوع یفضاها و یاجتماع یتهو ،سالهم افراد با مالقات یها مکان ،یاجتماع یهمبستگ

 .حرکت یآزاد و یتامنجذاب،  های یتفعال
Driskell, 2008: 

2 

 یونیسف
 و قانون یرتأث یابیارز، ها آن حقوق و کودکان یتوضع درمورداطالعات  و داده یآور جمع و کودک حقوق معرفی

، مؤسسات یتیحما بودجۀ اختصاص ،یهماهنگ یسممکان مشارکت، ،یقانون چارچوب کودکان، وجود بر ها یاستس
 .کودک حقوق یقدق و جامع توسعۀ راهبرد کودک، حقوق مدافع مستقل

UNICEF, 

2004: 4 

 

فعلی و آتی توسعۀ  های یزیر برنامهو  ها گذاری یاستسبا توجه به اهمیت روزافزون مبحث شهر دوستدار کودک در 

 دوش میمختصر به چند مورد آن اشاره  صورت بهتاکنون مطالعات مختلفی صورت گرفته است که فضاهای شهری، 

 .(1)جدول 

 موردمطالعهدر خصوص موضوع  گرفته انجاممطالعات خالصۀ  .1جدول 

 نتایج هدف محقق / محققان

کیانی و 
کواکی  زاده یلاسماع

(6916) 

 شهر یزیر برنامه و تحلیل
 دیدگاه کودک از دوستدار

 کودکان در شهر قوچان

 درصد 10؛ کند یم طی کودک دوستدار شهر تحقق جهت را نخستین یها گام شهر قوچان
 در کودکان مخصوص بازی وسایل و سبز فضای و درخت زیادی تعدادتمایل دارند  کودکان

 در را کودکان مشارکت به توجه ضرورت مختلف نظرات ۀارائ با . محققانشود ایجاد شان محله
 .اند کرده مطرح قوچان شهر در کودک دوستدار های یطمح یزیر برنامه و یطراح موضوع با ارتباط

شکوهی  امیری و
(6919) 

 و تحلیل اصولبررسی و 
 دوستدار شهر مطلوب ضوابط

 کودک

 اثاثیۀ و گیاهی، مبلمان پوشش و سبز سالمت، مشارکت، ایمنی، فضای و امنیت، بهداشت
و  یا محله ، فضاهاییحیتفر و فرهنگی آموزشی، معابر، فضاهای ۀشبک و ونقل حملشهری، 
شهرها هستند که الزم کودک در  دوستدار شهر مطلوب ضوابط و اصول ینتر مهمکاربری، 

 است برای کودکان از وضعیت مناسبی برخوردار باشند.

مقدم و  صفوی
 (6910همکاران )

 دوستدار بررسی وضعیت شهر
 شادی و احساس کودک

 مشهد شهر در کودکان

 .اند دانسته خود پسند را مورد آن و دارند یترضا مشهد شهر یفضا از کودکان از درصد 24

ذاکرحقیقی و حاجی 
 (6911بابایی )

ارتقای  های یاستستدوین 
دوستدار کودک  های یطمح

مبتنی بر ترجیحات محیطی 
کودکان در فضاهای عمومی 

 شهرداری تهران 1منطقۀ 

خردساالن در مقایسه با معیارهای متداول برای  یها خواستهتفاوت آشکار میان ترجیحات و 
 مطالعاتی بود.محدودۀ طراحی فضاهای کودکان در 

ایمانی و همکاران 
(6911) 

بررسی وضعیت شهر دوستدار 
کودک از دیدگاه کودکان در 

 شهر اردبیل 6ناحیۀ 

 ها پارکو جز چند بازیگاه کودک و است امکانات و تسهیالت شهر برای کودکان بسیار ضعیف 
کودکان نقش  .، فضای خاص دیگری برای کودکان درنظر گرفته نشده استیشهربازو 

ی باز هاو فضا ها پارکبه خانه و مدرسه،  ها آنفعالیت دامنۀ و  کنند ینمچندانی در شهر ایفا 
 عنوان بهخود محلۀ درصد کودکان امکان استفاده از  24محدود شده است. همچنین بیش از 

دک عنوان کرد که شهر اردبیل با شهر دوستدار کو توان یم درمجموع .مکان بازی را ندارند
 ۀ زیادی دارد.فاصل
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 نتایج هدف محقق / محققان

و  زاده یحاج
 (6911همکاران )

شهر  یریپذ تحققتحلیل روند 
 همیار کودک در شهر شیراز

مشارکت  های یهگوبرای شهر همیار کودک از جمله  شده یفتعر یها مؤلفههمۀ میانگین 
جامع حقوق کودک در شهر، واحد حقوق راهبرد کودکان، چارچوب قانونی همیار کودک، 

کودکان، بودجۀ هماهنگ، ارزیابی و سنجش تأثیر قوانین بر کودکان،  های یسممکانیا کودکان 
 ، کمترگزارش از وضعیت کودکان شهری، شناخت حقوق کودکان و حمایت مستقل از کودکان

 .از حد متوسط بوده است

تیموری و همکاران 
(6910) 

 در یدارپا توسعۀ بررسی تحقق
دوستدار  شهر مفهوم قالب

شهر  9منطقۀ در  کودک
 تبریز

 است. شهر دوستدار کودک نامناسب یها شاخصلحاظ  از تبریز 9 منطقۀ یتوضع

 6سهیل و احمد
(1440) 

 یها یدگاهدو  بررسی ادراکات
بازی  فضای درمورد کودکان

واقع در کشور  داکا شهر در
 بنگالدش

 کودکان نیازهای جوابگوی محلی و دولتی یها مقام توسط شده ارائهو تسهیالت  امکانات
 کیفیت وسایل بازی و فضای فیزیکی، بهداشت، ایمنی و امنیت، از نظر فضاها این و نیست

نتایج  ینهمچننواقص متعددی هستند.  کودکان دچار برای بازی یازموردنو خدمات  امکانات
دختران توجه  تا به نیازهای سبب شده است تبعیض و نابرابری جنسیتی این پژوهش نشان داد

 .ندکننتوانند از فضاهای بازی و امکانات تفریحی و استفاده  که ینحو به ؛شودمعطوف اندکی 

و همکاران  1هولت
(1441) 

 های یتفعالو تبیین  یبررس
 در نوجوانان و کودکان

شهری و همچنین  یها محله
موانع  و ها فرصت بررسی

 فعالیت آنان

بر  نظارت بزرگساالن و کیفی محله وکمی  های یژگیو ،ها خانواده دخالت مانند عواملی
 یمنیا و یتامن نبوداز  . محققاناثرگذار است کودکان یتفعال بر ها هکودکان در محل یها برنامه

 یتفعال یلتسه برای یتدرنها و کنند یم یاد یدتهد عنوان به یطیمحمنفی  عوامل وجود و
 .اند دادهرا ارائه  ای یافته سازمان منسجم وبرنامۀ شهری،  یفضاهادر  کودکان

 همکاران و 9آرتز
(1466) 

 شده انجام بررسی اقدامات
 دوستدار فضاهای ارتقای برای

 یشهر ناحیۀ چهار در کودک
 کشور هلند

 توان یم، یاسیسو بینش  دولتی مختلف یها بخش بین در یساختارو مشارکت  یهمکار با
 .یابنداز نظر کمی و کیفی ارتقا  کودک انتظار داشت فضاهای دوستدار

و همکاران  0ساموئل
(1462) 

بررسی اثرات طراحی و احداث 
سکونت و  قابل های یابانخ

استاندارد بر افزایش سطح 
 ایمنی و امنیت کودکان

سالمت و بهداشت از  لحاظ بهسکونت و استاندارد )استاندارد  قابل های یابانخطراحی و احداث 
 نظر فضای سبز، آلودگی صوتی و هوا( بر افزایش سطح ایمنی و امنیت کودکان تأثیرگذار است.

 2یتاشچ و گوکمن
(1461) 

و  ها خواسته ،ها یدگاهدبررسی 
ارتباط با  در کودکان نظرات

شهر  دوستدار کودک در شهر
 ازمیر ترکیه

 جهان سراسر با کودکان مطالعاتی،محدودۀ ر دوستدار کودک د شهر از کودکان درک تقاضا و
 یانب برای هایی یتموقع و فضا، مکان وجود نتایج نشان داد ینهمچن. است و مشابه جهت هم

 یطمحوجود  منازل، یکینزد در باز و یعوس یباز های ینزم ،ها خواسته و ،ها یدگاهدنظرات، 
 بهداشتی و یها مکان ،یکیترافخطرات  از دور به و حرکت و یباز برای یفیتباکو  مناسب
 یها مالک ینتر مهم، از یسوار دوچرخه یرمس یدارا و جذاب ،یرنگ تنوع یدارا بخش آرامش

 کودکان بر شهر دوستدار کودک هستند.

 1مسری سیریدار
(1461) 

نظرات  به بررسی نقش توجه
 در نوجوانان و کودکان

 عنوان بهشهری  یزیر برنامه
و با  توسعه مشارکتی ابزار یک

 کودک شهر دوستدار رویکرد

 ها آن بر زندگی که مسائلی درمورد گیری یمتصمفرایند  در نوجوانان کودکان و دادن دخالت
 نوآورانه یها حل راهارائۀ  و گیری یمتصمفرایندهای  ارتقای سطح سبب تواند یم اثرگذار است،

 باشد. کودک دوستدار محیط برای ایجاد یک شهری یزیر برنامه در

 

است که در سطح مفاهیمی شهر دوستدار کودک از جمله  دهد یممروری بر مبانی نظری و سوابق پژوهش نشان 

در فضاهای مختلف شهری وضعیت متفاوتی در این جهانی برای احترام به حقوق کودکان ارائه و اجرا شده است. با وجود 

                                                                                                                                                            
1. Ahmad and Sohail 

2. Holt 

3. Aarts 

4. Saumel 

5. Gökmen & Taşçi 

6. Saridar Masri 
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و  ها شاخصبرای مفهوم شهر دوستدار کودک  دهد یمنشان  ها یبررسساختن این مفهوم وجود دارد. همچنین  عملیاتی

شهر با  یازموردنضروری  های یکاربرمتغیرهای مختلفی درنظر گرفته شده است. بررسی ارتباط دسترسی کودکان به 

با شهر دوستدار کودک  به توسعه و گسترش عوامل مرتبط تواند یمکودک نوآوری اصلی پژوهش حاضر است که  دوستدار

 (.6د )شکل کنکمک 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .0شکل 

 مطالعه موردمحدودة 

 ترین پرجمعیت و ترین بزرگ جهرم. (1است )شکل  جهرم شهرستان مرکز و فارس استان شهرهای از شهر جهرم یکی

 شهر است. فارس استان کل در پرجمعیت شهر سومین و بعد از دو شهر شیراز و مرودشت، فارس، استان جنوبینیمۀ  شهر

 جنوب سیاسی مرکزیت برای گزینه ترین مهم یافتگی، توسعه و جمعیتی های شاخص باالترین دارابودن یلدل به جهرم

، جمعیت شهر جهرم 6912نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال  براساسرود.  می شمار به فارس استان

نفر از  94،102 دهد یمنشان  ها یبررس نفر زن هستند. 11،119نفر مرد و  19،106 ،که از این تعداداست نفر  606،190

. با توجه به تمرکز دارندسال ده نفر از جمعیت شهر جهرم کمتر از  16،490سال و پانزده ت شهر جهرم کمتر از جمعی

این قشر جامعه  یها خواستهسال، الزم است به نیازهای و ده از  تر یینپااز جمعیت شهر جهرم در سنین  زیادیدرصد 

در ابعاد مختلف  ها آنانسانی شهر جهرم در آینده خواهند بود و کمیت و کیفیت  ۀکه این جمعیت سرمای چرا؛ توجه شود

 این شهر تأثیر بسزایی بر جای خواهد گذاشت.توسعۀ در غیره تی، آموزشی و رتحصیلی، مها

دسترسی کودکان 
های یکاربربه 

 ضروری
 

 آموزشی
 فرهنگی
 ورزشی
 تفریحی

شهر دوستدار 
 کودک

 ایمنی و امنیت
 و سبز فضاهای به مناسب دسترسی و وجود

 طبیعی
 دارای همگانی و عمومی باز فضاهای وجود

 متنوع هاییتفعال
 اساسی خدمات و تسهیالت به دسترسی

 (ورزشی و بهداشتی آموزشی،)
عمومی مناسب و  ونقلحملوجود 

وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه  خصوصبه
 مناسب

 کودکان به یدهارزش و مشارکت
 وها زباله از عاری و سالم محیط وجود

 هایندهآال
 و تفریح هاییطمح طراحی و ایجاد

 کودکان برای سرگرمی
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سایر  برای استفاده ها یکاربربودن این  ترکیبیکودکان و  یازموردن های یکاربر ۀهم نشدن با توجه به تفکیک

کاربری نقشۀ ارتباط دارند، از  ها آنکه کودکان بیشتر با  هایی یکاربرمختلف شهر جهرم،  های یکاربر میانز ندان، اشهرو

، مدارس ابتدایی، مهدکودکشامل پارک و فضای سبز،  ها یکاربر. این گیری شد اندازه ها آنمساحت  ند وشد جدااراضی 

و دبستان است که  مهدکودکدر این میان دو کاربری مختص کودکان . هستنددرمانی و ورزشی -راهنمایی، بهداشتی

ت به این دو کاربری کلیدی نسباست. این وضعیت نشانگر ضعف  مترمربع 9/1و  مترمربع 6 یبترت به ها آنسرانۀ 

 (.9است )جدول  شده یینتعاستانداردهای 

 

 مرتبط با کودکان در شهر جهرم هاي يکاربرمساحت  .3جدول 

 (مترمربعمساحت ) کاربري (مترمربعمساحت ) کاربري

 161،129 ورزشی 66،926 مهدکودک
 119،200 بهداشتی ـ درمانی 02،220 دبستان

 042،904 پارک و فضای سبز 16،160 راهنمایی

 

 
 موقعیت شهر جهرم در شهرستان جهرم، استان فارس و کشور .1شکل 



 603   ...شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با  يها شاخص تیوضع یابیارزابهري و همکاران: 

 
 شهر جهرم بندي منطقه. ساختار 3شکل 

 تحقیقروش 

 وضعیت همبستگی انجام شده است، ارزیابیو  توصیفی ـ تحلیلی یها روشهدف این پژوهش کاربردی که با ترکیبی از 

است  ها آن یازموردن ضروری های یکاربر به کودکان دسترسی با آن ارتباط و بررسی کودک دوستدار شهر یها شاخص

ماهه  نهزمانی  ۀو در بازاست مقطعی  تکزمانی این پژوهش  لحاظ بهموردی در شهر جهرم انجام شده است.  صورت بهکه 

آماری پژوهش را  ۀکودک ساکن در شهر جهرم جامع 66،110انجام گرفته است.  (6911تا اوایل تیر  6910اوایل مهر )

 یبرااز فرمول کوکران انجام سرشماری،  های یتمحدود. با توجه به اند بوده سال 61تا  1که دارای سن  دهد یمتشکیل 

و مقدار  z  =11/6، 2/4برابر  qو  pحجم نمونه با استفاده از فرمول مذکور )مقدار  ؛ بنابراینشدحجم نمونه استفاده  یینتع

d  =42/4  )یها داده یآور جمع. ابزار اصلی پژوهش برای ندشدانتخاب آماری نمونۀ  عنوان بهنفر  911درنظر گرفته شد 

ای طراحی آن، مرور مبانی نظری و ادبیات نبود که مب ساخته محققپرسشنامۀ مطالعات اسنادی،  ه برعالو، یازموردن

استفاده  6دانشگاهی انادتشهری و اس یزیر برنامهپژوهش بوده است. برای بررسی روایی )صوری( از نظرات متخصصان 

 ،جهرمبه این صورت که در شهر ؛ استفاده شدپرسشنامه  94ا ب آزمون یشپشد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از 

برای  شده محاسبهو ضریب آلفای کرونباخ  شدتوزیع و تکمیل  هسال دوازدهتا شش کودکان در میان  ها پرسشنامه

 یترضابخش و بخش شهر دوستدار کودک ضریب آلفای ) در وضعیت مناسبی قرار داشت ،مختلف پرسشنامه یها بخش

                                                                                                                                                            
اسالمی واحد  . برای بررسی روایی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاور، کارشناسان شهرداری شهر جهرم و استادان دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد6

 زنگری در آن، به تأیید نهایی رسیده است.نفر( استفاده شده است که پس از اعمال چندین مرتبه اصالح و با 61 درمجموعمرودشت و دانشگاه ارومیه )
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روایی و پایایی  ،. به این ترتیب(شدمحاسبه  001/4و  102/4 یبترت به مختلف های یکاربربه  یکودکان از دسترس

( در چهار بخش اصلی طراحی شده است. بخش اول ویژگی 0مذکور )جدول پرسشنامۀ پرسشنامه بررسی و تأیید شد. 

است.  برگرفتهرا درغیره ن خانوار و خانوار، شغل سرپرستا ۀشخصی پاسخگویان مانند سن، تعداد افراد خانوار، درآمد ماهیان

شهر دوستدار کودک اختصاص یافته است. بخش سوم  یها شاخصبخش دوم پرسشنامه به بررسی وضعیت متغیرها و 

)آموزشی، فرهنگی، ورزشی و  یازشانموردن های یکاربرپرسشنامه به بررسی وضعیت رضایت کودکان از دسترسی به 

باز به راهکارهای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک از دیدگاه  سؤالو بخش چهارم در قالب یک  پردازد می تفریحی(

با همکاری فعال معلمان آموزش و ) به این صورت که با اخذ نظرات کودکان؛ صاص یافته استتکودکان و کارشناسان اخ

 ،نظران صاحبو  کارشناسانرت از و اخذ مشوبا همکاری  نگارندگان، (و مدارس غیرانتفاعی سطح شهر جهرم پرورش

لیکرت )خیلی  یقسمت پنجبخش دوم و سوم پرسشنامه در قالب طیف . ندکردو پاالیش  یآور جمعرا  اخذشدهراهکارهای 

متغیر وابسته و  عنوان به( طراحی شد و شهر دوستدار کودک 2و خیلی زیاد =  0، زیاد = 9 ، متوسط =1، کم = 6 = کم

برای متغیر مستقل درنظر گرفته شد.  عنوان به شان یزندگ محل در مختلف های یکاربر به دسترسی از کودکان رضایت

احتمالی ساده استفاده شد و برای تکمیل هر پرسشنامه  یریگ نمونهاز روش  موردمطالعهنمونۀ توزیع پرسشنامه در میان 

از جدول توزیع  با استفاده شده یگردآور یها دادهزمان صرف شد. تجزیه و تحلیل  دقیقه 14میانگین حدود  طور به

 Amos افزار نرمبا و مدلسازی پژوهش  SPSS افزار نرم، همبستگی و رگرسیون در ای نمونه تک یت یها آزمون، یفراوان

 .صورت گرفت

 پژوهش یموردبررسشرح متغیرهاي  .0جدول 

 تعداد متغیر شاخص - متغیر
 يآلفا

 کرونباخ
 منبع

 وابسته
 پرسشنامه شهر
 دوستدار کودک

 69 ایمنی و امنیت. 6

102/4 

؛ امیری 91-96: 6919غفاری و همکاران، 
، یبیحب و یحجاز؛ 6919شکوهی،  و

؛ UNICEF, 2004: 4؛ 6910
Driskell, 2008: 2 ؛Holt et al., 

 UNICEF, a,b, c, 2017؛ 2009

 و سبز فضاهای به مناسب دسترسی و وجود. 1
 طبیعی

0 

 دارای همگانی و عمومی باز فضاهای وجود. 9
 متنوع های یتفعال

0 

دسترسی به تسهیالت و خدمات اساسی . 0
 )آموزشی، بهداشتی و ورزشی(

1 

 خصوص بهعمومی مناسب و  ونقل حملوجود . 2
 وجود مسیرهای پیاده و دوچرخه مناسب

1 

 2 کودکان به یده ارزش و مشارکت. 1

 و ها زباله از عاری و سالم محیط وجود. 1
 ها یندهآال

9 

 سرگرمی و تفریح های یطمح طراحی و ایجاد. 0
 کودکان برای

1 

 مستقل

رضایت کودکان از 
دسترسی به 

 های یکاربر
 مختلف

 های یکاربررضایت کودکان از دسترسی به 
آموزشی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی 

 یازشانموردن
66 001/4 

؛ ایمانی و 6911ذاکرحقیقی و حاجی بابایی، 
 ,Ahmad and Sohail؛ 6911همکاران، 

و  Saumel et al., 2016؛ 2008
Gökmen & Taşçi, 2016 

 



 605   ...شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با  يها شاخص تیوضع یابیارزابهري و همکاران: 

 پژوهش هاي یافته

 شخصی پاسخگویان هاي یژگیوبررسی  -

سنی  ۀسال و دامنده حدود  ها آنمیانگین سنی  دهد یمشخصی پاسخگویان نشان  های یژگیوپژوهش در ارتباط با  های یافته

درصد  02درصد پاسخگویان پسر و  22 دهد یمنشان  ها یافتهسال در نوسان بوده است. همچنین دوازده تا شش بین  ها آن

 01درصد( در مشاغل دولتی،  21سرپرستان خانوار )حدود  بیشتر ،. در خصوص شغلاست 6/0 ها آنو بعد خانوار  هستنددختر 

و  یپرور دامدرصد بخش کشاورزی )باغداری،  1و حدود غیره( د )راننده، فروشنده، تعمیرکار، بنا، نانوا و درصد در مشاغل آزا

میلیون تومان در  9حدود  درآمد نشان داد میانگینماهیانه درآمد  یانگینمدر خصوص  ها یافته. اند بودهمشغول به فعالیت غیره( 

 میلیون تومان در ماه بوده است. 64میلیون و  2/6 یبترت بهن درآمد ماهیانه ماه بوده است و در این میان کمترین و بیشتری

 

 جهرم شهر در کودک شهر دوستدار يها شاخص بررسی وضعیت -

پژوهش بوده پیشینۀ شهر دوستدار کودک که مستخرج از مبانی نظری و ۀ گان نه یها شاخصوضعیت  ،در این بخش

پرسشنامۀ ( با توجه به طیف یا نمونه تکمیانگین بررسی شده است. در این آزمون )تی مقایسۀ است، با استفاده از آزمون 

میانگین  دهد یممبنای آزمون درنظر گرفته شده است. نتایج نشان  عنوان به 9لیکرت(، عدد  یقسمت پنج)طیف  شده یطراح

. (2)جدول  مبنا بوده است یانگینممعناداری کمتر از  صورت بهشهر دوستدار کودک،  یها شاخصهمۀ برای  شده محاسبه

این مطلب است. در این میان کمترین و بیشترین  یدمؤحدهای باال و پایین و  میانگین از ، انحرافt یها آمارهشدن  منفی

 مشارکت»و « ها یندهآال و ها زباله از عاری و سالم محیط وجود» یها شاخصبه  یبترت به 20/6و  11/1با مقادیر  یانگینم

در  کودکشهر دوستدار  یها شاخصتعلق گرفته است. وضعیت فوق نشانگر وضعیت نامناسب « کودکان به یده ارزش و

 شهری قرار گیرد. یزانر برنامهو  گذاران یاستساست که باید مورد توجه جدی  موردمطالعهمحدودۀ 
 

 يا نمونه تک tبا استفاده از آزمون  کودک در شهر جهرم شهر دوستدار يها شاخص وضعیت .5جدول 

 شهر دوستدار کودک يها شاخص

 3میانگین مبنا = 

T 
 ۀدرج

 آزادي

سطح 

 معناداري
 میانگین

انحراف از 

 میانگین

فاصلۀ اختالف با 

 درصد 95

حد 

 پایین
 حد باال

 -1/4 -10/4 -112/4 91/1 444/4 916 -0/10 ایمنی و امنیت

 -9/6 -0/6 -91/6 19/6 444/4 916 -0/12 طبیعی و سبز فضاهای به مناسب دسترسی و وجود

 -0/6 -0/6 -00/6 22/6 444/4 916 -2/616 متنوع های یتفعال دارای همگانی و عمومی باز فضاهای وجود

 -11/4 -01/4 -11/4 1/1 444/4 916 -2/20 (ورزشی و بهداشتی آموزشی،) اساسی خدمات و تسهیالت به دسترسی

وجود مسیرهای پیاده و  خصوص بهعمومی مناسب و  ونقل حملوجود 
 دوچرخه مناسب

2/11- 916 444/4 46/1 10/4- 6- 11/4- 

 -0/6 -0/6 -02/6 20/6 444/4 916 -9/09 کودکان به یده ارزش و مشارکت

 -10/4 -9/4 -11/4 11/1 444/4 916 -1/61 ها یندهآال و ها زباله از عاری و سالم محیط وجود

 -12/4 -1/4 -11/4 91/1 444/4 916 -6/21 کودکان برای سرگرمی و تفریح های یطمح طراحی و ایجاد
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 جهرم از دیدگاه پاسخگویان شهر در کودک شهر دوستدار کلی بررسی وضعیت -

بیشتر  شدن ، در ادامه برای روشنموردمطالعه ۀاصلی شهر دوستدار کودک در محدود یها شاخصپس از بررسی وضعیت 

و وضعیت کلی این شاخص  شدندبا هم ترکیب  یموردبررس یها شاخصوضعیت شهر دوستدار کودک در شهر جهرم، 

درصد پاسخگویان وضعیت شهر دوستدار  2/10( از دیدگاه 1)جدول  دهد یمبررسی شد نتایج جدول توزیع فراوانی نشان 

وضعیت شهر دوستدار کودک در سطح  ،درصد 2/64 از نظر .کودک در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف قرار گرفته است

قضاوت کلی در برای وضعیت شهر دوستدار کودک در سطح مناسبی قرار دارد.  اند کردهدرصد عنوان  16و است متوسط 

( 1)جدول  دهد یماستفاده شده است. نتایج نشان  یا نمونه تک یت آزمونخصوص وضعیت شهر دوستدار کودک از 

آزمون نیز  یها آمارهشدن سایر  منفیمعناداری کمتر از حد مبنا بوده است.  صورت به، 6/1با مقدار  شده محاسبهمیانگین 

بنابراین با توجه به وضعیت نامناسب ؛ است موردمطالعهمحدودۀ وضعیت کلی نامناسب شهر دوستدار کودک در  یدمؤ

اثرگذاری جمعیت کودکان بر وضعیت موجود و  شهر دوستدار کودک و وضعیت کلی آن در شهر جهرم و یها شاخص

از سوی متولیان امر توسعه شهری  ها شخاصآینده شهر جهرم، باید تمهیدات الزم برای بهبود و ارتقای سطح این 

 اندیشیده شود.

 بررسی وضعیت کلی شهر دوستدار کودک شهر جهرم .8جدول 

 - فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی
 بسیار ضعیف 10 1/61 1/61

 ضعیف 616 9/26 2/10

 متوسط 91 2/64 11

 زیاد 12 2/61 2/11

 بسیار زیاد 69 2/9 644

 مجموع 911 644 -

 

 يا نمونه تک tبا استفاده از آزمون  کودک در شهر جهرم شهر دوستدارکلی  وضعیت .1جدول 

وضعیت کلی شهر 

 دوستدار کودک

 3میانگین مبنا = 

t 
درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 میانگین

انحراف از 

 میانگین

 درصد 95فاصلۀ اختالف با 

 حد باال حد پایین

0/606- 916 444/4 6/1 011/4- 1/4- 01/4- 

 

 یازموردنضروري  هاي يکاربربررسی ارتباط شهر دوستدار کودک و دسترسی کودکان به  -

ضروری  های یکاربر، دسترسی کودکان به موردمطالعهمرتبط با موضوع  های یدگاهدشهری و توسعۀ متون  براساس

تفریحی و  و ورزشی فرهنگی، آموزشی، های یکاربرنیاز دارند )از جمله  ها آنمستمر و روزانه به  صورت بهکه  یازشانموردن

 از زندگی در محیط شهری است. به همین جهت در این بخش ارتباط ها آناز عوامل تأثیرگذار بر سطح رضایت غیره( 

 . ابتدا وضعیت دسترسیشد(بررسی  یازشانموردن ضروری های یکاربر به کودکان دسترسی و کودک دوستدار شهر

 درصد پاسخگویان، دسترسی به 14از نظر  دهد یمنتایج نشان  مطالعه شد. یازشانموردن ضروری های یکاربر به کودکان

درصد میزان رضایت در سطح  64در سطوح بسیار ضعیف و ضعیف بوده و حدود  یازشانموردنضروری  های یکاربر
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از  یک یچهاین است که  توجه قابلنکتۀ . در این میان (0)جدول  اند داشته ها یکاربرمتوسطی از دسترسی به این 

 یت آزمون. نتایج اند نداشتهرضایت باالتر از متوسط ، میزان یازشانموردنضروری  های یکاربرپاسخگویان از دسترسی به 

 درمجموع. (1)جدول  ، از حد مبنا کمتر بوده است01/6با مقدار  شده محاسبه یانگینم دهد یمنیز نشان  یا نمونه تک

در شهر جهرم،  یازشانموردنضروری  های یکاربرعنوان کرد که سطح رضایت کودکان از شاخص دسترسی به  توان یم

آموزشی،  های یکاربرکودکان در شهر جهرم از جمله  یازموردن های یکاربردر وضعیت نامناسبی قرار دارد. محدودبودن 

از طرف دیگر، از علل  ها یکاربرو امکان دسترسی دشوار کودکان به این  طرفاز یک غیره فرهنگی، ورزشی، تفریحی و 

 ح شهر جهرم است.اصلی وضعیت نامناسب این شاخص در سط

 

 ازیموردنضروري  يها يکاربربررسی وضعیت شاخص دسترسی کودکان به  .6جدول 

 - فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی تجمعی

 بسیار ضعیف 16 2/10 2/10

 ضعیف 101 6/12 2/01

 متوسط 91 2/64 644

 مجموع 911 644 -

 

 يا نمونه تک tبا استفاده از آزمون  ضروري در شهر جهرم يها يکاربرکلی دسترسی کودکان به  وضعیت .9جدول 

 هاي يکاربردسترسی کودکان به 

 یازموردنضروري 

 3میانگین مبنا = 

t 
 ۀدرج

 آزادي

سطح 

 معناداري
 میانگین

انحراف از 

 میانگین

 درصد 95 ۀاختالف با فاصل

 حد باال حد پایین

11/90- 916 444/4 01/6 60/6- 1/6- 40/6 

 

پژوهش( و  ۀمتغیر وابست عنوان بهدر ادامه با استفاده از آزمون پیرسون ارتباط آماری شاخص شهر دوستدار کودک )

 دهد یم. نتایج نشان شود میمتغیر مستقل( بررسی  عنوان به) یازشانموردنضروری  های یکاربردسترسی کودکان به 

. به این استآماری معنادار و ارتباط این دو متغیر از نوع مثبت  لحاظ به، 010/4میزان همبستگی این دو متغیر با مقدار 

 .(64)جدول  یابد یممفهوم که با کاهش و افزایش سطح یک متغیر، وضعیت متغیر دیگر نیز ارتقا و تنزل 

 

 ازیموردنضروري  يها يکاربربررسی ارتباط شاخص شهر دوستدار کودک و دسترسی کودکان به  .01جدول 

 یازموردنضروري  هاي يکاربردسترسی کودکان به  -

شهر دوستدار 
 کودک

 010/4 همبستگی پیرسون
 444/4 سطح معناداری

 911 تعداد
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با استفاده از  ضروري بر شهر دوستدار کودک هاي يکاربربررسی اثر دسترسی کودکان به 

 خطی و مدلسازي معادالت ساختاريرگرسیون 

، با استفاده از رگرسیون خطی )روش موردمطالعه ۀمحدودمتغیر مستقل و وابسته پژوهش در  ۀرابطپس از بررسی 

. در این (66)جدول  ندشدبینی و تبیین  یشپمتغیر مستقل پژوهش وسیلۀ  بهشهر دوستدار کودک  یها شاخص(، 6زمان هم

متغیر مستقل و  قبول قابلهمبستگی  ۀدهند نشانو  010/4( مدل برآوردشده R)چندگانۀ میزان ضریب همبستگی  ،آزمون

مدل مذکور توانسته  دهد یم( نشان R Square) شده حاصله به ضریب تعیین جپژوهش است. همچنین نتایج با تو ۀوابست

د. برای بررسی معناداری مدل کنمطالعاتی را تبیین محدودۀ درصد از واریانس شهر دوستدار کودک در  9/60است 

تر  ( در سطح خطای کوچک101/01) شده حاصل F. نتایج نشان داد مقدار شدلیل واریانس استفاده برآوردشده از نتایج تح

 به کودکان ( شاخص دسترسیBetaضریب رگرسیونی استانداردشده ) دهد یماست. همچنین نتایج نشان ادار معن 46/4از 

آماری معنادار است. در تفسیر  لحاظ به 46/4از  تر کوچکدر سطح خطای  010/4با میزان  یازموردن ضروری های یکاربر

عنوان کرد که تغییر یک انحراف استاندارد در متغیر دسترسی  توان یمنتایج براساس ضریب رگرسیونی استانداردشده 

شهر دوستدار کودک در  یها شاخصانحراف استاندارد در  010/4تغییر  سبب یازموردنضروری  های یکاربرکودکان به 

 .شود یمشهر جهرم 

 

 بر شهر دوستدار کودک ازشانیموردنضروري  يها يکاربراثر دسترسی کودکان به  .00جدول 

- 

ضرایب تأثیر رگرسیونی 

 استانداردنشده

ضرایب تأثیر رگرسیونی 

 t استانداردشده
درصد 

 معناداري
B استاندارد يخطا Beta 

 444/4 111/611 - 462/4 110/6 عدد ثابت

 444/4 411/1 010/4 440/4 416/4 ضروری های یکاربردسترسی کودکان به 

 

پژوهش )شهر وابستۀ ضروری( بر متغیر  های یکاربردسترسی کودکان به مستقل )متغیر اثر بررسی در ادامه برای 

نتایج . (0)شکل  استفاده شده است Amos Graphic افزار نرماز  مدلسازی معادالت ساختاریدوستدار کودک( در قالب 

 .هستند 9/4بارهای عاملی در وضعیت مناسبی قرار دارند و بیشتر از  دهد یمشده نشان  ترسیممدل 

 

                                                                                                                                                            
1. Enter Method 



 609   ...شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با  يها شاخص تیوضع یابیارزابهري و همکاران: 

 
 شهر جهرمضروري بر شهر دوستدار کودک در  هاي يکاربرمدل تجربی اثر دسترسی به  .0شکل 

 

 ;Lai & Lin: 2008، معیارهای برازش کلیت مدل از منابع معتبر )شده یطراحدر ادامه برای بررسی برازش کلیت مدل 

Ghasemi, 2010 یهکل یتوضع ،نتایج مطابق داده شد. یقتطب یشنهادیپ یارهایمعبا  شده محاسبه یرمقادو  شد( استخراج 

 شده یمترسمدل تجربی  گفت توان یم درمجموعدارند و زیادی  یهمخوان یشنهادیپ یارهایمعبرآوردشده با  یارهایمع

 .(61)جدول  استدارای اعتبار الزم 

 

 بر شهر دوستدار کودک يضرور هاي يکاربربه  یدسترس مدل ساختاري اثر یتکل یابیارز يها شاخص .01جدول 

P متغیر
0 CMIN

1 DF
3

 CMIN/DF
0

 CFI
5

 RMSEA
8

 HOELTER
1

 RMR
6

 GFI
9

 NFI
01

 PRATIO
00

 

 116/4 110/4 101/4 460/4 111 412/4 110/4 10/9 10 116/10 411/4 شده یمترسمدل 

 4-6 >1/4 >1/4   4 > 12 <40/4 >1/4 < 2 - - >42/4 یشنهادیپ یرمقاد

 

اثر  داد پژوهش بررسی شد. نتایج نشان ۀوابستمستقل بر متغیر  یرمتغیات اثر ئبرازش مدل پژوهش، جز یبررسپس از 

این و بوده است  21/4دک در شهر جهرم، شهر دوستدار کوبر موردنیازشان  یضرور های یکاربردکان به وترسی ککل دس

ذکر  شایان .(9)شکل  دکنتبیین  موردمطالعه ۀدر محدود را کودک شهر دوستدارواریانس درصد  91توانسته حدود  متغیر

اثر متغیر مستقل در مدلسازی معادالت ساختاری، بیشتر از نتایج رگرسیون  دلیل بهاست میزان تبیین شهر دوستدار کودک 

 است. یرهچندمتغنشانگر دقت باالی مدلسازی معادالت ساختاری نسبت به رگرسیون  امره و این خطی بود

 

 

                                                                                                                                                            
 .0شاخص هلتر؛  .1برآورد؛  یمربعات خطا یانگینم یشۀر .1؛ یقیبرازش تطب .2؛ یاسکوئر نسب یکا .0؛ یآزاد ۀدرج .9اسکوئر؛  یکا. 1. سطح معناداری؛ 6
 .ییجو نسبت صرفه .66بنتلرـ بونت؛  ۀشد لشاخص نرما .64برازش؛  یکوییشاخص ن .1؛ یماندهدوم مربع باق یشۀر
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 گیري یجهنت

 از است که ینسن همۀ یبرا مناسب و سکونت قابل یشهرها یجاداهدف نهایی جنبش جهانی شهر دوستدار کودک 

میدانی و موردی  یها پژوهشبنابراین انجام ؛ کند یم یتحما جوامع و شهرها سطح در کودکان حقوق شدن ییاجرا

شهری در فضاهای مختلف شهری، بستر شناختی الزم را برای توسعۀ مختلف  های یاستسساختن  روشنضمن  تواند یم

کودک و  شهر دوستدارپژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت  رو یناد. از کنایجاد شهرهای دوستدار کودک فراهم 

موردنیازشان در شهر جهرم  های یکاربرررسی ارتباط آن با شاخص دسترسی کودکان به ب ینهمچنآن و  یها شاخص

شهر دوستدار کودک و همچنین وضعیت کلی آن در  یها شاخصتفکیکی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت 

و  زاده یحاج(، 6911(، ایمانی و همکاران )6911. از آنجا که ذاکرحقیقی و حاجی بابایی )استشهر جهرم نامناسب 

شهر دوستدار کودک اذعان  یها شاخص( در مطالعات خود بر وضعیت نامناسب 1440سهیل ) و ( و احمد6911همکاران )

( که بر 6910مقدم و همکاران ) ۀ صفویمطالع های یافته ، اما بااست، نتایج پژوهش حاضر با این مطالعات همسو اند کرده

با توجه به  این، با وجود، در تضاد است. اند کردهمشهد تأکید  شهر در کودک دوستدار شهر یها شاخصوضعیت مناسب 

شرایط با متناسب  ی،فضایی حاکم بر شهرها الزم است وضعیت شهر دوستدار کودک در هر فضای شهر-تفاوت مکانی

آن  یها شاخصاکثر مطالعات نشانگر وضعیت نامناسب شهر دوستدار کودک و  درمجموع. شودهر بررسی و تحلیل آن ش

ور از جمله کشفضاهای شهری در  ها یزیر برنامهو  ها گذاری یاستسبازنگری در کنندۀ  یهتوجو در کشورمان است  یژهو به

 مطالعاتی است. ۀمحدود

به کمیت و کیفیت پایین خدمات  توان یمشهر دوستدار کودک در شهر جهرم را  یها شاخصوضعیت نامناسب 

در  ها آنو مشارکت  ها خواستهبه نظرات،  یتوجه کمکودکان مانند خدمات تفریحی، ورزشی، فرهنگی، آموزشی،  یازموردن

 های یطمحبرای کودکان، آلودگی بصری  ها یدسترس، تهدیدآمیزبودن معابر و ها همحلکم شهری، امنیت  یزیر برنامه

نسبت داد. همچنین نتایج پژوهش  غیرهشهری و  های همحل یباییزبه  یتوجه کم، طراحی نامناسب و ها محلهمسکونی و 

در شهر جهرم در سطح نامناسبی قرار  یازشانموردن یضرور های یکاربران از دسترسی به کنشان داد میزان رضایت کود

در  یازشانموردن های یکاربرارزیابی ضعیف نیز وضعیت نامناسب کمی و کیفی دسترسی کودکان به  ایننتیجۀ دارد. 

شهری توسعۀ و متغیرهای شهر دوستدار کودک، مورد توجه متولیان  ها شاخصاست که باید مانند  موردمطالعهمحدودۀ 

آماری این دو متغیر دارای  لحاظ بهنتایج نشان داد  ،پژوهشوابستۀ در خصوص ارتباط متغیر مستقل و واقع شود. 

 های یکاربراز اثر شاخص دسترسی کودکان به  شده حاصلرگرسیون خطی مدل  ،نتایج مطابق همبستگی مثبت هستند.

 یها شاخصدرصد واریانس  9/60و این متغیر توانسته است است بر شهر دوستدار کودک معنادار  یازشانموردنضروری 

(، 6916کواکی ) زاده یلاسماعکیانی و نتایج پژوهش حاضر با مطالعات د. کنمطالعاتی تبیین محدودۀ در را شهر دوستدار 

همسو ( 1461) یتاشچ و ( و گوکمن1462(، ساموئل و همکاران )1441(، هولت و همکاران )6919شکوهی ) امیری و

ارتقای  عاملی در عنوان به یازشاننموردمختلف  های یکاربرشاخص دسترسی کودکان به  فراوانبه اثرگذاری که  است

با نتایج رگرسیون خطی  راستا همهمچنین نتایج مدل نهایی تجربی پژوهش  .کردندسطح شهر دوستدار کودک اشاره 

 مقدار اثربا این تفاوت که دهد؛  نشان میمطالعاتی محدودۀ در را کودک  شهر دوستدارو اثر دسترسی کودکان بر است 



 650   ...شهر دوستدار کودک و ارتباط آن با  يها شاخص تیوضع یابیارزابهري و همکاران: 

 معادالتحاصل از مدلسازی معادالت ساختاری، باالتر از رگرسیون خطی و نشانگر دقت بیشتر مدلسازی  ۀشد ییشناسا

 ساختار در مقایسه با رگرسیون خطی است.

آن  یها شاخصراهکارهای عملیاتی برای ارتقای سطح شهر دوستدار کودک و  ینتر مهم ،با توجه به نتایج رو ینااز 

، فضای بازی، ها پارکآموزشی از جمله -خدماتی های یکاربررتقای کمی و کیفی سطح ااز:  اند عبارتدر شهر جهرم 

 یها خواستهمتناسب با نظرات و  ها ه، توجه به زیباسازی فضای عمومی در سطح محلفرهنگسرامهدکودک و دبستان، 

های مشوش و ترسناک ، حذف فضاها مکانمحلی و رعایت اصول بهداشتی در این  های یدسترسکودکان، تنظیف معابر و 

فعالیت و  ،یباز یبراجذاب  ،یرنگ تنوع یدارا بخش آرامش و یزتم یها مکان، احداث ها محلهدر سطح  یزخ جرم ینوع بهو 

 ونقل حمل ناوگان، توجه به شرایط جسمی و روحی کودکان در یکیترافخطرات  از دور به کودکان یسوار دوچرخه

مختلف شهر جهرم، های  محلهان ساکن در جمعیت کودکاقدامات فوق باید  نکرد عملیاتیبرای  ذکر است شایانعمومی. 

 باشد.در این شهر  زمانی-مکانی های یزیر برنامهو  ها گذاری یاستسمبنای تمامی 
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